
 

Vacation Social Work “Avasar 2020” : From UniqYOU School, Idar 
 

Today’s Tasks : Date: 24.04.2020 Friday ��ુવાર 
 

 Slot 1 : 10 to 11 pm Slot 2 : 11 to 12 noon Slot 3 : 4  to 5 pm Slot 4 : 6 pm onwards 

Day Foundation  
(Individual) 

Practical Life  
(Pair) 

21st Century Skills 
(Individual) 

Man Making Education 
(Family) 

Friday  Logic / Reasoning Calling  Life Skills Project Day 

 
તમારા કાય�/��િૃતની ન�ધ અને સોિશયલ મી�ડયા સાથ ેક�વી ર�તે �કૂવી તેની ગાઇડલા�સ સૌથી છે�લે આપેલ છે. How to document your 
work/activity and guidelines for the Social Media is given at the end of this document. 

 
Slot 1: 10 to 11 am : Foundation Work : Logic / Reasoning 
 
Sudoku: 
�ડુો�ંુ એ તક�શ��ત આધાર�ત �કડાઓના સયંોજન અને ગોઠવણીના કોયડાની રમત છે. �ડુો�ંુ �પાનનો શ�દ છે. આ રમત શ�આતમા ંતમને સમજતા 
કદાચ થોડ� વાર લાગે, પરં� ુએક વાર આવડ� જશ ેએટલે જ�દગીભર એ તમાર� સાથ ેરહ�શ ેઅને તમે એનો �બૂ ફાયદો લઈ શકો. �મ ક� યાદશ��તમા ં
વધારો. તા�ક�ક શ��તમા ંવધારો, મગજને તરોતા� અને સ��ય રાખે - અ�જઇમર �વો રોગ ના થાય, ઝડપથી િશખતા શીખો, એકા�તા વધાર�, તમન ે
આન�ંદત કર�..વગેર� વગેર�. જ�ર પડ� તો વડ�લો ક� ભાઈ-બહ�નોની મદદ લઈ ને પણ શીખી જઇયે. મોટાભાગના દ� િનક - સમાચારપ�ો મા ં�ડુો�ુનો એક કોયડો 
તો હોયજ છે. 
 
Sudoku is a logic-based, combinatorial number-placement puzzle. The Sudoku word is japanese. However, this puzzle was invented in 
Switzerland and came to Japan via America.  
 



 
Main benefits of Sudoku: 

● Improves your memory. Memory and logic work side-by-side when you are playing Sudoku. ... 
● Stimulates your mind. ... 
● Reduces the chances of developing Alzheimers by keeping your brain active. 
● Learn to do things quickly. ... 
● Increases your concentration power. ... 
● Feel Happy. 

More details : https://en.wikipedia.org/wiki/Sudoku  
 
How to solve 4x4 Sudoku : િવડ�યો �ારા પણ �ડુો�ંુ ઉક�લતા શીખો. 
English : https://www.youtube.com/watch?v=-45gY61qmlw 
Hindi : https://www.youtube.com/watch?v=MdSoVHlacYs  
 
ખાસ : First understand the rules ઓફ Sudoku with the help of graphics: �ડુો�ુના િનયમો આ�ૃિતની મદદથી સમજવા  અહ� �લીક કરો : 
https://drive.google.com/file/d/1fryEG6UQaI3lotjEI9rdAtL2IrtixEJQ/view?usp=sharing  
 
For 1 to 5 : Today’s Sudoku : આજ�ુ ં�ડુો�ંુ   https://drive.google.com/open?id=1cnBnN2-bK4LQmxicHaLueLg9pSEY47GZ  
  
For 6 to 10 : Today’s Sudoku : આજ�ુ ં�ડુો�ંુ   https://drive.google.com/open?id=1B-jSj-dn4UJLGRD_tsNhZp9o8uSLbtQ2  
 
Slot 2: 11 to 12 noon : Practical Life (Team Work) : Calling 
 
આપણે આ� મોબાઇલના મા�યમથી આપની �ૂર રહ�લા �ય��તઓ સાથ ેસવંાદ કર��ુ.ં અસરકારક ર�તે વાતચીત કરવી એ પણ �બૂ અગ�ય�ુ ંકૌશ�ય છે. 
ફોન પર વાતચીત કરવાનો પણ એક િશ�ટાચાર હોય છે. �ાર� ફોન કરવો, આપણે ફોન કય� હોય તો આપણે આપનો પ�રચય પહ�લો આપવો જોઇયે (દાખલા 
તર�ક� : �ુ ંઆિશષ બો�ુ ં�., �ુ ં�ુ ંિમલન સાથ ેવાત કર� શ�ંુ ?), આભાર માનવો, બ� ુલાબંી વાર ન કરવી. વગેર� વગેર�. આ ��િૃતમા ંતમને આની કોઈ 
�ય��ત સાથ ેકોઈ િવષય બાબતે ફોન કરવા�ુ ંકહવામા ંઆવશ.ે તો �ચૂના �માણે ફોન કરો, અને તમારો અ�ભુવ નોટમા ંલખો. 
 
Today we are going to communicate with people through mobile phones who are away from us. Effective communication is a very 
important skill. There are telephone etiquetts and manners, which needs to be followed. We need to introduce ourselves first if we are 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sudoku
https://www.youtube.com/watch?v=-45gY61qmlw
https://www.youtube.com/watch?v=MdSoVHlacYs
https://drive.google.com/file/d/1fryEG6UQaI3lotjEI9rdAtL2IrtixEJQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1cnBnN2-bK4LQmxicHaLueLg9pSEY47GZ
https://drive.google.com/open?id=1B-jSj-dn4UJLGRD_tsNhZp9o8uSLbtQ2


 
calling (Eg. Hey, I am Maulik speaking, Can I talk to Mausami ?). We should call at the appropriate time, we should not talk very long, 
we should be thankful  etc. In this activity, you have to call someone on the given subject. Call them, and later on write about the 
experience. 
 
�દય થી આભાર આપનો ..... 
 
અ�યાર� � કોરોના ના � ફાઇટર છે ક� �વો આપણને માટ� પોતાના ઘર� થી �ૂર રહ� ને �બૂ મહ�નત કર� ર�ા છે. �વા ક� પોલીસ, દા�તર, નસ�,�વા �ય��તઓ 
પોતાના ઘર અને પ�રવારથી �ૂર રહ�ને  અ�યારની ક�ઠન પ�ર��થિતમા ંદ�શ માટ� મોટ� ફરજ બ�વી ર�ા છે. તેઑને  માટ�, તેમનો આભાર �ય�ત કરવા  કોલ 
કર�ને  આપણે તેમનો આભાર માનવાનો છે. અને શ� બને  તો તમાર� વાતચીતનો ઓ�ડઓ પણ ર�કોડ� કરવાનો છે. વાતચીત કરવા માટ� ની એક ����ટ આ 
સાથ ેછે. તેનો ઉપયોગ કરો અને તમને યો�ય લાગે તો તેમા ંવધારો કર� તમાર� પોતાની આગવી ર�તે આભાર માની શકો. જ�ર પડ� તો �હ�દ� અથવા 
��ે�મા ંવાત કર�યે.  
 
તમને યાદ હશ ેક� નોટબધંી વખતે આપણે બે�કના કમ�ચાર�ઓનો આભાર મા�યો હતો.  
 
તમારા ધોરણની સામે � �ય��તઑ બતાવલેા છે તે પૈક� 2 થી 3 �ય��ત ઓને ફોન કર� �દલથી આભાર માનવાનો છે. તમે એમનો નબંર તમારા 
પ�રવારજનોની મદદ થી શોધીજ શકશો.  
 
તમા�ંુ કામ શ� કરતા ંપહ�લા અ�ય �ુમાર નો આ િવ�ડયો જોઇયે. Let us first see Akshay Kumar appeal for such a nobel work : 
https://www.youtube.com/watch?v=V0lFz15K9xM 
 
Std. 1, 2, 3 
આ પૈક� બે થી �ણ �ય��તને ફોન કરવો : પોલીસ, �ૂધડ�ર� નો �ટાફ અને ચેરમેન -મ�ંી�ી, શાકભા�ના વપેાર�  
 
Std. 4, 5 
આ પૈક� બે થી �ણ �ય��તને ફોન કરવો : નસ�, �ામ પચંાયત �ટાફ અને સરપચં�ી, ક�રયાણાના વપેાર�, �ૂધના વાહનના સારિથ અને વપેાર�, હોમગાડ� - 
પોલીસ, બે�ક કમ�ચાર�ઓ, આશાવક�ર, �ગણવાડ� બહ�નો,  
 
Std. 6 તો 8 
આ પૈક� બે થી �ણ �ય��તને ફોન કરવો : ડૉ�ટર, સરકાર� દવાખાના - િસિવલ હો��પટલનો �ટાફ, ખે�તૂમડંળ�નો �ટાફ અને ચેરમેન - મ�ંી�ી, �જ�લા, 
તા�કુા અને નગરપા�લકાના  િવિવધ સરકાર� અિધકાર�, �ઇબી કમ�ચાર�, ખેતી - �બયારણ, દવા વગેર�ના વપેાર�ઓ, સેવાભાવી સ�ંથાના કાય�કરો, 
�વયસંેવકો.  
 
Dil Se Thank You…. 

https://www.youtube.com/watch?v=V0lFz15K9xM


 
 
These days, there are many corona fighters who are working very hard staying away from their home and family. Doctors, 
Nurse, Police, etc are working in difficult situations for the country beyond their call of duty. Let us call them and express our 
gratitude - thanks to them. Try to record your talk with them on your mobile. We have given the script of your talk just below. 
You can improve it and change it as per your convenience. Translet in hindi and english when and if you need. You can add 
creativity by expressing your thanks in different ways. 
  
You will recall that we have thanked Bank Officers and staff during Notebandi (Demonetisation).  
 
We have assigned different corona fighters for different standards. So call 2 to 3 people or even more and express your 
thanks with heart as per your standard/grade. We are sure you will be able to find out their contact number with the help of 
your  
 
Let us first see Akshay Kumar appeal for such a nobel work in this video link :  
https://www.youtube.com/watch?v=V0lFz15K9xM 
 
Std. 1, 2, 3 
Call 2 to 3 people from : Police, Staff - Chairman - Secretary of Dudh Mandali, Vegetable seller. 
 
Std. 4, 5 
Call 2 to 3 people from : Nurse, Staff - Sarpanch of Village Panchayat, Grocers, Driver of milk vehicle - milk vendor, 
Homeguard - Police, Bank Staff, Asha worker, Anganwadi baheno. 
 
Std. 6 to10  
Call 2 to 3 people from : Doctor, Staff of Goverment Clinic and Civil Hospital, Staff - Chairman - Secretary of Majur Mandali, 
Govermnet official from Jilla, Taluka and Muncipality, GEB staff, Agriculture : Vendor of seeds, pesticide, fertiliser etc, Staff of 
Service Organisation(NGO) and Volunteers.  
 
Script for the talk on telephone, please write it in your notebook first :  ટ�લીફોન ઉપર વાત કરવાની ����ટ � તમાર� નોટ મા ંપહ�લા ન�ધી 
લઈએ :  
 
નમ�કાર ! જય �હ�દ !! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=V0lFz15K9xM


 
�ુ ં..........................................................(તમા�ંુ નામ બોલ�ુ)ં �િુનક � ુઇ�ટરનેશનલ ��લૂ તથા �ી ક� બી દ�સાઈ અ�ુ�દા ��લૂ તરફથી આપની સાથ ેવાત 
કર� ર�ો � ં/કર� રહ� �.ં 
 
અમારા બે હ�રથી વ� ુસ�યોના પ�રવારવતી આપનો આભાર માનવા માટ� મે આ કોલ કય� છે. મહામાર�ના આ સમયમા ંઆપ સમ� રા��ના �વા��ય માટ� 
આપના ફ�િમલી થી �ુર રહ�ને, મો�ુ જોખમ ખેડ�ને, � કમ�યોગ કર� ર�ા છો તે અમારા સૌના માટ� �બૂ �ેરણા�પ છે આપને આ બાબતે બધા વતી �બૂ �બૂ 
ધ�યવાદ અને આભાર મા�ુ ં�.ં 
 
આપના પ�રવારમા ંકોઈ સતંાન એક થી નવ મા ંધોરણ મા ંઅ�યાસ કર� ુ ંહોય તો વકે�શનના આ સમયે મા ંઅમાર� ��લૂે વકે�શન સોિશયલ વક�  "અવસર 
2020" �બુ �ુદંર આયોજન કર�લ છે �નો લાભ �ુ ંઆપ ના �દકરા / �દકર�ને અપાવવા મા�ં ુ�.ં તો આપના whatsapp ઉપર �ુ ંદરરોજ આ વકે�શન વક�  
આપને મોકલવા મા�ં ુ�, � �બૂ ઉપયોગી નીવડ� શક� તેમ છે. �મા ંતેમના મહ�વના િવષયો�ુ ંપાયાના �ાન પા�ંુ થશ ેઅને 21મી સદ�ના કૌશ�યો પણ 
િવકાસ પામશ.ે 
 
ફર�થી, અમારા �િુનક-� ુપ�રવારના બધા વતી આપની ઉમદા કામગીર� અને દ�શ માટ� મોટ� સેવા બદલ આપને સલામ ક�ંુ � ં. આપની અને આપના 
પ�રવારની ત�ુંર�તી માટ� ભગવાનને �ાથ�ના ક�ંુ � ંઅને માર� વાત �રૂ� ક�ંુ �.ં  
 
આભાર. જય �હ�દ. 
 
ક�ટલાક વ� ુવા�ો �નો પણ �યોગ કર� શકાય :  
'No duty is more urgent than that of returning thanks'. James Allen 
Thank you for being you. Thank you! 
Please accept this thank-you from me to express a million thanks to you for your work. 
There is always, always, always something to be thankful for. 
'I would maintain that thanks are the highest form of thought and that gratitude is happiness doubled by wonder'  
Many many thanks for being there. Thank you for helping us 
Your work deserves appreciation. Thank you! 
Thanks for being there for everyone 24*7. Thank you 
Thank you for saving me and my family. Thank you! 
 
Slot 3: 4 to 5 pm (Individual work) : Life Skills :  
 
Std 1 to 3 :  
 
Parents will just ask the following question and try to get answers from them.  



 
વાલીઓ મા� નીચના ��ો બાળકો ને �છૂશ ેઅને જવાબ લેવા �ય�ન કરશ.ે 
 
Std 4 to 10 : 
 
શાિંતથી િવચારો અને પાચં એવી પ�ર��થિત િવશ ેલખો �યાર�  : 

1. તમે �શુ હોવ છો. 
2. તમે ��ુસામા ંહોવ છો.  
3. �ુઃખી હોવ છો. 
4. તમે ��ુસામા ંઅથવા �ુઃખી હોવ પછ� પાછા �શુ થવા માટ� તમે � ુકરો છો ?  
5. તમે ��ુસામા ંઅથવા �ુઃખી હોવ પછ� પાછા �શુ થવા માટ� તમારા િમ�ો ક� મ�મી પ�પા તમને એમ ક�વી ર�તે મદદ કર� છે ? 

 
Think calmly and write about five situations when : 

1. You are happy. 
2. You are angry 
3. You are sad. 
4. What do you do to be happy when you are angry or sad ? 
5. How do your parents or friends help you to become happy when you are angry or sad ?  

 
Slot 4: 6 pm onwards :  Man Making Education (Family work): Project Day :  
 
Std 1 to 5 : 
 
િવ�ાથ�ઓએ કલર પેપર, કલર, ��ઝૂ પેપર પ�તી, અ�ય નકામી વ��ઓુનો ઉપયોગ કર� પોતાના �મની �દવાલ પર 4 �ટ પહો�ં  X 2 �ટ ��ુ ંઅથવા 
એથી મોટ� જ�યામા ંજગંલની છબી ઉભી કરવાની છે.  દ�વાલ બગડ� નહ� તે ર�તે �ો�કટ કરવાનો છે. 
 
Students will come up with Forest - Jungle in their home using Newspaper, color paper, color, other wastes etc on the wall in 
the area of 4 feet width and 2 feet height or bigger size.  Please take care of the wall and do not spoil.  
 
If you at all need any ideas clik the link : જો તમાર� કોઈ આઇ�ડયાની જ�રપડ� તો નીચેની લ�ક ��લક કરવી.  
https://www.google.com/search?q=forest+project+ideas&tbm=isch&ved=2ahUKEwi6rejfkP_oAhXVyXMBHekBDfcQ2-cCegQIABAA&oq
=forest++project&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIAFCqiQNY5o8DYKyqA
2gAcAB4AYABnAOIAYULkgEJMC4yLjMuMC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=HtihXrqmKdWTz7sP6YO0uA8&b
ih=708&biw=1600&rlz=1C1CHBF_enIN815IN815#imgrc=dT-lNLKU_0ic1M  

https://www.google.com/search?q=forest+project+ideas&tbm=isch&ved=2ahUKEwi6rejfkP_oAhXVyXMBHekBDfcQ2-cCegQIABAA&oq=forest++project&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIAFCqiQNY5o8DYKyqA2gAcAB4AYABnAOIAYULkgEJMC4yLjMuMC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=HtihXrqmKdWTz7sP6YO0uA8&bih=708&biw=1600&rlz=1C1CHBF_enIN815IN815#imgrc=dT-lNLKU_0ic1M
https://www.google.com/search?q=forest+project+ideas&tbm=isch&ved=2ahUKEwi6rejfkP_oAhXVyXMBHekBDfcQ2-cCegQIABAA&oq=forest++project&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIAFCqiQNY5o8DYKyqA2gAcAB4AYABnAOIAYULkgEJMC4yLjMuMC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=HtihXrqmKdWTz7sP6YO0uA8&bih=708&biw=1600&rlz=1C1CHBF_enIN815IN815#imgrc=dT-lNLKU_0ic1M
https://www.google.com/search?q=forest+project+ideas&tbm=isch&ved=2ahUKEwi6rejfkP_oAhXVyXMBHekBDfcQ2-cCegQIABAA&oq=forest++project&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIAFCqiQNY5o8DYKyqA2gAcAB4AYABnAOIAYULkgEJMC4yLjMuMC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=HtihXrqmKdWTz7sP6YO0uA8&bih=708&biw=1600&rlz=1C1CHBF_enIN815IN815#imgrc=dT-lNLKU_0ic1M
https://www.google.com/search?q=forest+project+ideas&tbm=isch&ved=2ahUKEwi6rejfkP_oAhXVyXMBHekBDfcQ2-cCegQIABAA&oq=forest++project&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIAFCqiQNY5o8DYKyqA2gAcAB4AYABnAOIAYULkgEJMC4yLjMuMC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=HtihXrqmKdWTz7sP6YO0uA8&bih=708&biw=1600&rlz=1C1CHBF_enIN815IN815#imgrc=dT-lNLKU_0ic1M


 
 
Std. 6 to 10 : Junior Scientist : �ૂિનયર વ�ૈાિનક  
 
અક�માત ક� અવસર :  નીચેની લ�કમા ંઆપવામા ંઆવલેી પાચં ઓ�ડઓ ફાઈલ ક� �મા ંપાચં �સગંોની વાત છે તે વારાફરતી સાભંળો અને પછ� નોટ�કુમા ં
ન�ધો.  

1. અવસર 2020ની નોટ�કુ ખોલો  
2. પેજ પર ટાઇટલ આપો - �ો��ટ વક�  2 - અક�માત ક� અવસર : �ુિનયર વ�ૈાિનક, આજની તાર�ખ લખો. 
3. �યારબાદ વારાફરતી 5 ઓ�ડયો સાભંળો , દર�ક ઓ�ડયો માટ� નીચે �માણે લખો.  પાચં �ક�સા માટ� પાચં વાર લખવા�ુ ંથશ.ે 
ઓ�ડયો �ુ ંટાઇટલ - , ઓ�ડયો મા ં� વ�ૈાિનકની વાત થઇ છે તે�ુ ંનામ - , તમને આ �ક�સા માથંી �ુ ંગ��ુ ં? -  

 
 
Accident or Opportunity: Listen to five audio files which talk about five incidents given in the links below. And write it down. 

1. Open your Avsar 2020 notebook  
2. Give title on the page - Project work 2 : Accident or Opportunity : Junior Scientist. Write Today's Date  
3. After that open the link of the audio file, listen to 5 audio files one by one and write the following things for each audio. Five for 

five accidents case. 
Incident No., Title of audio, Name of scientist, What did you like in that audio ? 

 
Case 1 : https://drive.google.com/open?id=1_-K8_zHd31wDXY9JixOHKGNF41z7W6fp  
Case 2 : https://drive.google.com/open?id=1GM_fWypfFAcj6L7DGQ6Afenn4Mxg89yS  
Case 3 : https://drive.google.com/open?id=1ci8LcoT_hb529Pq3YweTBJD6RoWiQOpa  
Case 4 : https://drive.google.com/open?id=1mPDFhtZqi7VoDurTJ8oqwmyXzC5wWPln  
Case 5 : https://drive.google.com/open?id=1xfghcShoRmoMl465Zst2_CETUAiHFI2p  
 
તમાર� બધી ��િૃત અને કામની ન�ધ નીચે �માણે રાખશો:  

● અવસર 2020 ની નોટ�કૂમા ંઆજની તાર�ખ સાથ ેજવાબ / અ�ભુવ  લખશો. અથવા તો અવસર 2020 ની ���પ�કૂમા ં લગાવશો. 
● તમે બનાવલેા ન�નૂા મોટા હોય તો તેને કોઈ બો� અથવા કોથળ�મા ંસાચવીને �કૂ� રાખશો. � ને તમે અવસર 2020 ના �દશ�ન(showcase) મા ં

��લૂમા ંર�ૂ કરશો.  
સોિશયલ મી�ડયા  

● તમે બનાવલે વ�� ુનો ફોટો અને / ક� િવ�ડયો #avasar2020 #uniqyou #school #idar #vacationwork #socialwork હ�શટ�ગ આપી WhatsApp / 
Facebook / Instagram / YouTube / Twitter પર અપલોડ કરો.  

https://drive.google.com/open?id=1_-K8_zHd31wDXY9JixOHKGNF41z7W6fp
https://drive.google.com/open?id=1GM_fWypfFAcj6L7DGQ6Afenn4Mxg89yS
https://drive.google.com/open?id=1ci8LcoT_hb529Pq3YweTBJD6RoWiQOpa
https://drive.google.com/open?id=1mPDFhtZqi7VoDurTJ8oqwmyXzC5wWPln
https://drive.google.com/open?id=1xfghcShoRmoMl465Zst2_CETUAiHFI2p


 
● અને તમને જણાવલેા WhatsApp નબંર 9428063953 અથવા 7990919929 ઉપર � તે �દવસે રા�ે ૯ વા�યા �ધુીમા ંઅ�કૂ મોકલો. અથવા તમે 

આ �લ�ક ને ��લક કર�ને WhatsApp �પુના ભાગ બની તેમા ંતમારા ફોટા અને િવ�ડયો મોકલો. અવસર 2020 ના દ� િનક ર�પો�ટ�ગ માટ�ના �હો�સએપ 
�પુમા ંજોડાવા આ લ�કને અ�સુરો :   https://chat.whatsapp.com/D0wdZtkPcuQ6qoH40tDBto  

 
You need to document your work and activities as below: 
 

● Write your answers and experiences in the Avasar 2020 notebook or paste your creations in your scrapbook. 
● If your creations are bigger, keep it safely in a box or polybag. That you will display in the Avasar 2020 Showcase in the school. 

Social Media 
● Photographs or videos of your work or creation in action should be taken. Please upload it on WhatsApp / Facebook / Instagram 

/ YouTube / Twitter with the hashtag of #your name #avasar2020 #uniqyou #school #idar #vacationwork #socialwork.  
● Please send the link or photos and videos by 9 pm today on Mobile number 9428063953 or 7990919929 with your full name, 

standard and medium. Follow this link to join WhatsApp group for daily reporting of Avsar 2020: 
https://chat.whatsapp.com/D0wdZtkPcuQ6qoH40tDBto  
 

All The Best 😊 
 
 

https://chat.whatsapp.com/D0wdZtkPcuQ6qoH40tDBto
https://chat.whatsapp.com/D0wdZtkPcuQ6qoH40tDBto

